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Bakgrunn 

Overordnet strategi 

Skolene skal bli mer innovative og ta i bruk mulighetene som ligger i å bruke teknologi 

pedagogisk for å øke læringsutbyttet til elevene. I tillegg vil teknologien kunne effektivisere 

planlegging og gjennomføring av undervisning, og kan legge til rette for en enklere 

rapportering og oversikt. Teknologi skal brukes i de tilfeller der den minst er like god som 

eller bedre enn tradisjonell undervisning. Utgangspunkt er å bruke tilgjengelig utstyr i så stor 

grad som mulig. Kommunens økonomi vil ikke tillate store investeringer på teknologi i 

overskuelig framtid.  

Digitale ferdigheter og digital kompetanse 

Basiskompetanse/grunnleggende ferdigheter i skolen er delt inn i fem områder; lese, skrive, 

regne, uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter. Rammeverket for digitale ferdigheter er 

inndelt i fire hovedområder: 

 
Imidlertid er ikke hensikten å bli gode i teknisk utførelse, men at man må ha noen tekniske 

ferdigheter er en forutsetning. Hensikten med disse områdene (min tolkning) er:  

 Det handler om å kunne finne informasjon raskt og effektivt, og kunne organisere den på 

måter som gjør at man drar nytte av det (tilegne og behandle) – både for egen læring og 

for å delta som likeverdig innbygger av et digitalisert samfunn. Informasjonsmengden er 

så stor på Internett, man finner ikke lenger svaret i et leksikon. Hvis man ikke har 

teknikker for å finne og gjenfinne informasjon er det som å gå inn i et kjempebibliotek 

hvor bøkene står hulter til bulter – og så begynne et tilfeldig sted og håpe man har flaks.  
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 Det handler om å vurdere om det man finner er troverdig (tilegne og behandle, 

produsere og bearbeide) – å stille spørsmål ved hva som står, hvem som har skrevet og 

hva som er hensikten med det som står der. I dag kan alle være sine egne redaktører og 

fremme egne syn, og vi må ha noen teknikker for å avgjøre hva vi kan stole på eller ikke. 

Se f.eks. kjendiser som kommer med kostråd – hva gjør disse til eksperter på områder? 

Hva med nettsider som er direkte skadelige (pro-ana/skadelig slanking, selvmordsider, 

ekstremistsider osv.)? Her må man lære seg kritisk refleksjon.  

 Det handler om å forstå hvordan tekst og grafikk kan settes sammen på måter som gjør 

at man kan understreke og forsterke budskap (produsere og bearbeide) – se f.eks. en 

reklamefilm og vurder hvilke virkemidler man bruker for å få fram budskapet.  

 Det handler om å samhandle og samarbeide (kommunisere). Helt siden tidenes morgen 

har mennesket først fått utrettet noe når vi har snakket sammen, da har vi jobbet med 

problemløsning. Mennesket er et sosialt vesen av natur. Å bygge og vedlikeholde 

nettverk vil være viktig – i framtiden vil det kanskje være viktigere hvem man kjenner enn 

hva man kan? 

 Det handler om hvordan man kan presentere seg på en god måte for andre, og hvordan 

man ivaretar sin egen sikkerhet (digital dømmekraft). Nettvett og nettikette er viktig 

kompetanse for alle. Tilstedeværelse på nettet vil være viktig, og da er det viktig at man 

viser seg fram på en riktig måte. I dag er det mange voksne som ikke klarer å håndtere 

mediet, så vi kan ikke regne med at elevene lærer det hjemme – selv om de har vokst 

opp med teknologi rundt seg.  

 Det handler om å vise respekt for hva andre har laget (produsere og bearbeide, digital 

dømmekraft) – selv om det er tilgjengelig så er det ikke sikkert man kan bruke det fritt, 

akkurat som det fungerer i en analog verden.  

 Det handler om å behandle andre med respekt (digital dømmekraft) – en del er 

nettiketten og det lovmessige av hva man kan publisere om andre, en mye verre del er 

den digitale 

mobbingen.  

Å inneha digital 

kompetanse er som nevnt 

over mer enn å håndtere 

teknologien, og man 

snakker ofte om 

21.århundrets ferdigheter. 

Min versjon av hva digital 

kompetanse innebærer er:  
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Utfordringen er at skolen ikke måles på disse ferdighetene i dag, men alt tyder på at det vil 

skje en endring på dette – kanskje kommer kartleggingsprøver fra nasjonalt hold, og det 

snakkes også om at problemløsning og samarbeid vil bli kriterier for PISA2015 (ubekreftet pr 

dato).  

Dessverre tror mange at digital kompetanse handler om å håndtere tekstbehandlings-

program og regneark – og skolen har av mange blitt kritisert for å drepe kreativiteten (ref. 

Ken Robinson1), men kanskje kan vi gjennom å tenke nytt skape en økt motivasjon for 

læring?  

Viktige dimensjoner i forhold til 21. århundrets læring er problemløsning av "virkelig 

verden"-problemer, (teknologistøttet) kunnskapsbygging, samarbeid, mulighet for 

egenregulering og bruk av teknologi (ref ITL Research2).  

Implementering og ledelsesansvar 
En god implementering krever forankring i ledelsen. I kommunen vil dette skje i form av 

strategiplan for skolene som behandles politisk. Deretter vil rektorene ha ansvar for å følge 

opp strategiplanen i egne skoler.  

 

Å få til endringer krever at man har en kultur for endring, en kultur som oppmuntrer til å 

prøve og hvor det også er lov til å feile. En god modell å ta utgangspunkt i er Fullans figur 

over ledelseskomponenter som forsterker endrings- og læringsprosesser.  

 

                                                           
1
 http://evabra.wordpress.com/2009/06/01/skolen-dreper-kreativiteten/  

2
 http://www.itlresearch.com/  

http://evabra.wordpress.com/2009/06/01/skolen-dreper-kreativiteten/
http://www.itlresearch.com/
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Endringsledelse  

En endring på ett område vil påvirke også andre deler av 

virksomheten, noe som Leavitts diamant kan illustrere; en 

endring på teknologi vil påvirke både struktur, oppgaver 

og mennesker.  

 

 

Det er to 

dimensjoner i det 

å lede endringer; stabilitet og endring. Man må ha 

forankring i organisasjonens stabilitet eller vil det 

ende med kaos og forvirring. Dersom man ikke har 

forankring eller at visjonen er uklar blir det ofte mye 

aktivitet, men lite resultat.  

 

 

Endringsprosessen er en kontinuerlig 

prosess; planlegging, implementering 

og evaluering. I tillegg har den fire 

sentrale faser;  

 Erkjennelse av behov for 

endring 

 Løsningsbeskrivelse 

 Gjennomføring 

 Evaluering 

 

Man får også et dilemma mellom det å 

bevare og det å endre;  
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Skal man endre kulturen, "organisasjonens lim", er det noen hovedpunkter som må ivaretas: 

 Oppnå (bred) enighet om hva som er dagens kultur 

 Oppnå (bred) enighet om hva som er ønsket framtidskultur 

 Fastslå hva endringen betyr, og hva den ikke betyr 

 Finne historier som illustrerer de ulike kulturers karaktertrekk 

 Utvikling av en strategisk aktivitetsplan 

 Utvikling av en plan for implementering 

 

I hovedsak tenker man fire ulike 

kulturtyper når man arbeider med 

organisasjoner; klan, innovasjon, 

byråkrati og marked. Når det 

gjelder skolene vil man kanskje se 

behov for økt klan- og 

innovasjonskultur, samtidig som 

man ønsker en reduksjon av 

byråkrati- og markedskultur.  

 

Å vite hva en mer innovativ kultur 

kan og ikke kan innebære kan 

f.eks. bety vektlegging på; 

 Oppmuntre risikotakere 

 La endring være regelen, 

ikke unntaket 

 Bli en organisasjon som ser 

mer framover 

 Tydeliggjør en visjon av framtiden 

 Utvikle planer for nyskaping 

 

Men det betyr ikke; 

 At man mangler mål 

 At man skal ha det "siste nye" 

 At man tar unødvendige risikoer 

 At man ikke hører "kundens" (elever, lærere, andre) behov 

Endringsledelse i praksis 

Noen spørsmål man kan stille seg i planleggingsprosessen er; 

 Hva skal vi gjøre mer av? 

 Hvilke nye ting skal vi begynne med? 

 Hvilke ting skal vi ikke gjøre lenger? 

 Hvilke små oppgaver kan vi begynne eller slutte med? 
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 Hvilke oppgaver kan avsluttes (meningsløse, dobbeltarbeid, som ikke gir merverdi)? 

 Hvor skal vi begynne? 

 Er det aktiviteter som vi kan framheve og applaudere for å bygge opp under 

endringen? 

 Hvilke metaforer kan vi bruke for å beskrive kulturen? 

 Hvordan skal vi tydelig kommunisere de nye kulturelle verdiene? 

 Startskudd/kick-off? 

 

Noen tips kan være; 

 Identifiser "små-seiere" – ting som er lette å endre 

 Skap tilhengere – involver, la de føle seg forstått, verdsatt og engasjert 

 Ha åpne kommunikasjonskanaler 

 Mål endringene 

 Forbered de ansatte på hva som skal endres og hva som ikke skal endres 

 Forklar hvorfor – tenk over at ofte forteller man hvorfor til de man bryr seg om og 

hva til de man ikke har godt forhold til 

 Hold "begravelse" – få fram at det som har vært gjort har vært bra, men at vi slutter 

med disse nå fordi tidene endres 

 Innfør symboler – visualiser  

 Fokuser på prosesser – anerkjenn f.eks. de som er innovative framfor at de følger 

gamle rutiner. En endring i struktur medfører ikke automatisk endring av kultur.  

 

Når det gjelder å legge til rette for å lære sammen og få til endringer møter man ofte 

følgende hindringer; 

 Skjult agenda (eks man ønsker ikke å gjøre endringer fordi man tror det medfører 

mer ekstra-arbeid for en selv) 

 Manglende tillit 

 Manglende ærlighet 

 Manglende omtanke 

 "skilled incompetence" (eks. jeg er så dårlig på "dette" at jeg kan ikke begynne med 

det, peker på "trebenet som forklaring på at man ikke kan løpe", uttrykker 

manglende interesse og engasjement for å finne løsninger) 

 Kortsiktig egeninteresse (litt som skjult agenda) 

 Forsvarsposisjon (angrep er det beste forsvar eller prøve å skjule seg for ikke bli valgt 

ut) 

 Manglende syn for det globale (ser ikke hva som skjer utenfor egen skole eller eget 

klasserom, holder seg ikke oppdatert) 

 Frykt dominerer verdisynet (redd for å gjøre feil, bedre å ikke gjøre noe framfor å 

feile) 
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Det som kan hjelpe er; 

 Vilje – fra begrep til grep (handling må følge ord) 

 Kaos – endringer i omgivelser og interne prosesser 

 Frihet – ikke bundet til etablerte løsninger 

 Likhet – felles språk, erfaringsbakgrunn, fagbakgrunn 

 Ulikhet – progresjon vs stagnasjon 

 Samhandlingsmekanismer 

Praktiske grep 

Utgangspunktet her er at kommunen har bestemt seg for å speile iktplan.no og ta i bruk 

portalen for digital dømmekraft. 

 

Portalene inneholder veiledning for lærer som sier noe om hvordan man kan bruke 

ressursene om man bare har en pc m/prosjektor, som arbeidsgruppe osv.  Det som blir 

utfordringene er hvordan lærerne skal bruke det i egne fag, som en del av den daglige 

undervisningen og ikke som noe som gjøres en gang og så "krysses av" for gjort. Det er 

sannsynligvis mest lavterskel å begynne med digital dømmekraft fordi ressursene her kan 

brukes direkte uten at lærer har stor forkunnskap. Når det gjelder iktplan kreves det i noen 

tilfeller at man har noen ferdigheter, men heller ikke her ligger lista høyt. Samtidig er det et 

poeng at iktplan.no er den portalen man kanskje "pålegger" å ta i bruk, mens digital 

dømmekraft er mer et supplement.  

 

De følgende sider inneholder informasjon om hvordan man kan utvikle en innovativ skole, og 

workshopene som er skissert gir noen indikasjoner på hvordan man kan be lærere tenke 

gjennom hvordan de vil utvikle egne "kompetansestiger" slik at alle vet noe om hva som er 

forventet og hva man kan gjøre. Jeg har mer materiell til workshop'ene hvis dette er aktuell 

tilnærming. De åtte stegene er tenkt gjort gjennom et helt år – så derfor kan det virke litt 

overveldende slik umiddelbart. 

 

Det er viktig å få formidlet en visjon, noe som sier hvorfor dette er noe man satser på – og 

den må bli forstått og adoptert. En kick-off kan være et naturlig startpunkt. Et annet 

spørsmål er hvordan man skal sjekke underveis at planen blir implementert. Gjennom året er 

det viktig at planen står på dagsorden og at det etterspørres hvordan man arbeider med 

denne. En tidsplan må også angis for å komme i gang med iktplan og digital dømmekraft. 

 

Spørsmålet om i hvilken grad man trenger å gjøre noe med infrastruktur er nok for dere en 

økonomisk vurdering, men det bør være slik at ting fungerer – og fungerer hver gang.  

Kanskje skal man satse på virtualisering og arbeidsflate, kickstart for å få mindre 

oppstartstid, automatisk kryptering, i hvilken grad skal man alltid ha pålogging osv.  
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Noe av det som alltid dukker opp er i hvilken grad lærerne trenger opplæring, når denne i så 

fall skal skje og hvem som skal dekke kostnadene med dette. Iktplan.no inneholder en 

lærerkartlegging som er under utprøving, men som kan benyttes for å finne ut hvor de 

største utfordringene ligger i forhold til kompetanse – og det kan danne et utgangspunkt for 

eventuell opplæring. Det finnes også kartleggingsverktøy som måler i hvilken grad det 

foregår innovativ undervisning.  

 

Bruk av læringsplattform bør det stilles krav til lærerne om – hva skal de legge ut der og 

hvorfor. Jeg personlig ville drøyd noe med å tenke mye såkalt pedagogisk programvare. For 

det første er det ikke "pedagogisk programvare" i de fleste tilfeller, det er programvare som 

brukes pedagogisk. Dersom infrastruktur ikke er på plass vil dette bare føre til frustrasjoner i 

forhold til at utstyr ikke virker, tar lang tid å logge seg på, lite tilgang på utstyr osv. For å 

komme i gang med det mest grunnleggende er det begrenset man trenger av utstyr og 

programvare – og siden dere alt har en læringsplattform og Office-pakka er kanskje dette 

nok å starte med. I tillegg brukes notebook for Smartboard (?) og webtjenester. På litt lenger 

sikt kan man tenke seg digitale læringsressurser som eventuelt kan åpnes via 

læringsplattform og som bruker Feide-pålogging.  

 

En tilnærming til å utvikle en strategi og se hva man trenger på teknologisiden er lage 

brukerprofiler for de enkelte interessentene; lærer, elever, ledelse, foresatte, statlige 

myndigheter, lokalsamfunn, næringsliv, andre skoler osv. Det er viktigere å tenke på hva 

man skal bruke det til framfor å tenke hva man skal kjøpe av utstyr.  

 

Dersom man tenker seg noen kurs eller opplæring som kan være fornuftig i en tidlig fase kan 

det være; 

 

 Baklengs planlegging – hvordan planlegge undervisning med mål i fokus. Først må 

man definere hva elevene skal ha lært (ikke hva de skal undervises i), og hvordan 

man gjenkjenner at de har nådd målet. Deretter kan man legge inn aktiviteter og 

sjekkpunkter for å se om man er på riktig kurs. Denne kan vises som video f.eks. på 

en planleggingsdag eller tilsvarende. Den tar ca 15 minutter og kan tjene som en god 

introduksjon før man jobber videre, den viser hvordan man kan hente ressurser 

utenfra og gi et felles språk/oppfattelse. 

 Operasjonalisering av kompetansemål – hvordan tolke og lage gode kriterier. En 

introduksjon i form av video kan brukes her, ca 20 minutter.  

 Oppgavelaging – hvordan lage mer motiverende oppgaver som skaper diskusjon og 

refleksjon.  

 OneNote – notatverktøy som er en del av Officepakka. Dette er, etter min mening, 

det beste verktøyet læreren kan ha for å planlegge egen undervisning og for 

samarbeid med andre – både elever og lærere.  
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 Innføring i programmene i Officepakka er det mange som etterspør, selv om dette 

bare er ferdigheter. 

 Pedagogisk bruk av digitale tavler, utnytte mulighetene som ligger i disse. 

 SmartBruk – bruk av OneNote og Outlook for skoleledere/administrasjon. Hvordan få 

tømt innboksen og samtidig ikke glemme avtaler og oppgaver – tidsstyring og 

effektivisering. 

 Ulike webtjenester og verktøy som kan brukes fritt 

 Hvordan bruke sosiale medier og skape seg egne PLN med lærere fra andre steder i 

landet (verden) 

 Hvordan undervise med teknologi – teknologi og pedagogikk-mix, hva er lurt å bruke i 

ulike undervisningssituasjoner – f.eks. hvordan kan jeg undervise i ikt med en pc med 

prosjektor/digital tavle i klasserommet, når PCer er organisert som arbeidsstasjon, 

med datalab, med 1:1 i form av klassesett.  
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Utvikle en innovativ skole 
Dette bygger mye på Fullans arbeid med Innovative Schools Toolkit, og har åtte hovedsteg 

som går i syklus; planlegging, skape visjoner, utforske muligheter, lage innovasjonskultur, 

dele ideer, implementere, evaluere, kontinuerlig forbedring. 

Planlegging 

Noen av de overordnede spørsmålene man må finne svar på er; 

 Når skal vi starte og avslutte de ulike stegene i syklusen det kommende året? 

 Hvem skal delta? 

 Hvordan er elevene deltakere i prosessen? 

 Hvem vil motsette seg planlagte endringer? 

 Hvem er våre interessenter og hvordan påvirker det oss? (lærere, elever, 

skoleledelse, skoleeier, foresatte, lokalsamfunn, bedrifter, andre skoler, statlige 

myndigheter osv) 

 

Hvor godt sikrer planen engasjement fra involverte parter? 

Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Suksesshistorier 
forekommer i 
dokumenter og 
på skolens 
hjemmeside 

Suksesshistorier 
blir valgt ut for å 
illustrere skolens 
etos og filosofi 

Trygg på å dele 
suksess med 
andre utenfor 
skolen 

Alle deler 
suksess uten 
oppfordring 

Internasjonalt 
eksempel på 
skolefilosofi 
eller 
skolemodell 

Planen sikrer at 
alle lærere vil bli 
involvert på ett 
eller annet nivå i 
prosessen, 
inneholder 
datoer hvor 
enkelte skal 
foreta 
handlinger 

En 
kommunikasjons-
plan er inkludert, 
møter med 
foreldre og ikke-
pedagogisk 
personell er tatt 
med 

Målet med hver 
hendelse er 
inkludert og det 
er en logisk 
sekvens, 
tidsfrist for 
tilbake-
meldinger fra de 
ulike gruppene 
etter hver 
hendelse 

Både elever og 
lærere føler 
felles eierskap 
for hendelser, 
grupper har 
utviklet egne 
planer som 
passer med 
overordnet plan 

Strategiske 
planer for kort, 
medium og 
lange perioder 
for å engasjere 
interessent-
gruppene, 
planen er lett 
tilgjengelig, 
selvstyrte 
grupper av 
f.eks. elever 
skaper 
engasjement 

 

Noen tanker på dette stadiet: 

 Hvordan kan planen sørge for at ulike interessenter blir informert? 

 Mennesker trenger å føle eierskap og personlig kontroll, men det må være områder 

hvor man ikke forhandler om. 
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 Endringer kan føre til opphetet debatt og mulige konflikter. Emosjonelle trusler og 

stress kan øke. Ulikheter kan forekomme og tilliten kan bli sviktende. Det kan virke 

kaotisk.  

 Sikre at alle vet hvor man skal og hvordan man skal komme dit – lett tilgjengelig og 

åpen planprosess. 

 Hvis prosessen blir for mye kontrollert; man føler ikke eierskap til endringsprosessen, 

endringer blir som regel mindre forbedringer, lederskap kun hos noen få.  

 

Skape visjoner  

Visjoner for framtiden må bli basert på læringsutbytte og ikke på det siste i teknologi.  

Kjernemål 

Når elevene går ut av skolen din – da vil alle ha økt sin evne til å gjøre ….. hva?  

I en workshop; tenk på hva du 

selv vil svare, eller hva du ville 

ønsket for ditt eget barn. Del 

svaret med en annen og se 

om dere kan bli enige om ett 

eller to utsagn, del deretter 

svaret med en annen gruppe 

og se om dere kan bli enige 

om tre utsagn til sammen. 

Leder av workshop samler 

sammen listene og lager en 

prioritert oversikt. Velg ut de 

øverste tre og fyll ut et 

venndiagram – og finn 

aktiviteter som vil få 

betydning for alle tre kjernemål.  

  

Sjekk at visjonen stemmer overens med skolens kjernemål.  

 

På det mest grunnleggende handler en delt visjon om; 

 Hva er skolen mest opptatt av når det gjelder elevenes suksess og læring? 

 Er visjonen godt kjent hos alle på skolen? 

 Hvordan vet vi at vi leverer etter denne visjonen? 

 

For å finne noen svar kan man stille seg spørsmålene; 

 Kan alle på skolen (lærere og elever) være i stand til å fortelle deg skolens visjon?  

 Kan alle gi eksempler på hvordan visjonen er tilstede i hverdagen? 

 Er kjernemålene tydelige på møter (hvordan passer dette med vår visjon)? 
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 Føler lærere, elever og foresatte eierskap til skolens nåværende visjon? 

 

Ta som utgangspunkt Kaupanger skule med "vi gler oss kvar dag" som slogan eller 

Skranevatnet skole som bruker "Her er rom for alle. Her er kunnskap, glød og glede" – 

hvordan gjenspeiles dette i hverdagen? Hvordan er dette tema på møter? Har alle eierskap? 

 

Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Skolen har en 
visjon, men 
andre ting har 
tendens til å 
dominere 

Skolen har en 
filosofi som 
innvirker på 
praksis 

Lærere 
utforsker, 
diskuterer og 
styrker hva som 
skal være 
hovedmål med 
læringen 

Visjonsprosess 
inkluderer at 
elever deltar i 
prosessen 

Kjernemål er 
delt med hele 
(lokal)samfunnet 

Eksternt påtrykk 
oppfattes som 
det som skaper 
skolens 
framdrift og 
visjonen sees 
ikke som 
relevant – eller 
visjonen handler 
om utstyr og 
bygninger for å 
få til god læring 

Skolen har 
adoptert en 
overordnet 
filosofi og 
bruker den som 
basis for visjon, 
større lokalt 
eierskap kan 
føre til at 
visjonen blir 
utviklet 

Man ser verdi i å 
diskutere formål 
og handling, 
lærere ser seg 
selv som 
profesjonelle 
pedagoger og 
engasjerer seg i 
diskusjoner 
rundt læring, 
læringsteori og 
praksis 

Elevene er aktivt 
engasjert i å 
formulere og 
levere visjon, 
ikke bare spurt 
om sin mening. 
Lærere og 
elever støtter og 
viser til 
kjernemål, 
retning og etos. 
Profesjonell 
nysgjerrighet 
rundt ulike 
læringsfilosofier 
som kan støtte 
læring. 

Skolens kjerne-
mål har bred 
forståelse, 
visjonen er en 
blanding av ulike 
teorier om 
læring som er 
delt og eid av 
både lærere, 
elever og 
foresatte, 
skolens 
tilstedeværelse 
på nett 
kommuniserer 
budskap og etos 

 

Noen tanker på dette stadiet; 

 Er det å ikke endre mer 

risikabelt enn å endre? 

 Støtter skolen hva 

arbeidslivet ønsker?  

Skal vi lære bort informasjon 

som man kan finne på Internett 

eller skal vi lære elevene 

hvordan informasjon kan bli til 

kunnskap? På hvilke måter kan 

vi best forberede elevene for 
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framtiden – vi skal undervise elever i dag samtidig som vi ikke vet hva slags jobber som vil 

finnes i framtiden, kanskje jobber som ikke engang eksisterer i dag. Hvorfor var 

rutineoppgaver så etterspurt tidligere i motsetning til i dag? Er det ferdigheter som en 

datamaskin ikke kan levere som vil være mest verdifullt i framtiden (eks kritisk refleksjon)? 

Er ting som kan utføres av en datamaskin uten verdi for eleven å lære? Hvorfor har skriftlige 

tester fortsatt en stor plass i skolen samtidig som arbeidslivet ikke etterspør ferdigheter som 

å gjenfortelle fakta? Hvordan vil du måtte endre skolen hvis slike tester ble erstattet av 

samarbeidstester? 

 

Elever trenger å være trygge individer som lykkes med læring og blir ansvarlige 

samfunnsborgere. De må få kompetanse som gjør at de kan fungere godt i en global 

kunnskapsøkonomi – f.eks. problemløsning, tallferdigheter, taleferdigheter, styre sin egen 

hverdag og ta ansvar for egen læring, delta effektivt, tenke kreativt, reflektere, være 

nysgjerrige og ha samarbeidsferdigheter. Disse ferdighetene må jobbes med parallelt med 

fag – hvordan får man satt av tid til begge deler?  

Lærer eller elevstyrt undervisning? 

Jobber skolene i dag med lærerstyrt eller elevstyrt undervisning? 

Lærerstyrt Elevstyrt 

 Lærer styrer 

 Kunnskap overleveres 

 Elever konsumerer media 

 Konkurransedrevet 

 Lærer gir oppgaver 

 Ikke uformell læring 

 Ro i klassen 

 Klasser 

 Dominerende læringsstil 

 Avgrenset aldersspenn 

 Personalisert av lærer 

 Eleven styrer 

 Kunnskap skapes 

 Elevene produserer media 

 Læringsfellesskap 

 Ansvar for egen læring 

 Formell og uformell læring 

 Individualiserte utfordringer 

 Ulike veier til mål 

 Valg av tilnærming, læringsstil 

 Arbeid på tvers av klasser og alder 

 Personalisert ut fra egne ønsker 

 

Spørsmål å stille til lærer: 

 Hvordan kunne du starte med elevstyrte timer på din skole?  

 Kan du gi noen eksempler på elevstyrt aktivitet på din skole – og hvordan kan du 

bygge videre på dette? 

 Hvordan introdusere ulike måter å tilnærme seg pensum på for elevene? 

 Hvordan kan du øke samarbeid i læring? 

 Lærer må ha kontroll i klasserommet, hvordan kan tillit bli økt for å få mer demokrati 

her? 

 

Spørsmål å stille til leder: 

 Hvordan kan du strukturere skolen slik at lærere kan samarbeide regelmessig om 

prosjekter? 
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 Hvordan kan du gjenkjenne hva som gir resultater av ulike læringstilnærminger? 

 Hvordan kan du sikre at lærerens muligheter for å samarbeide maksimeres? 

 

 

Noen eksempler på visjoner; 

 Vi gler oss kvar dag (Kaupanger skule) 

 Vi skaper morgendagens ledere 

 Her er rom for alle. Her er kunnskap, glød og glede (Skranevatnet skole) 

 Vi hjelper hverandre til framgang 

 Skolen skal sørge for at alle elever når sitt fulle potensiale 

 

Tenk over; 

 Kjenner alle til skolens visjon – er den lett å huske og enkel å dele? 

 Kan progresjon mot visjon og kjernemål bli målt? Oppnår flere elever denne visjonen 

i år enn det var i fjor? Hvordan vet du at endringer i år har medført suksess? Hvordan 

vil lærerne vite at det de gjør fungerer? Hvordan avgjør du hvilke prosjekter som du 

vil dele suksesshistorien til både innenfor og utenfor skolen? 

 Må visjonen oppdateres, eller er den god nok? 

 

Visjonen og kjernemål må være synlige i relasjoner mellom lærer-lærer, lærer-elev og elev-

elev. De må være tilstede i omgivelsene. Man må gjenkjenne visjonen slik at den kan 

evalueres og måles i forhold til om den leveres, gjenkjenne den og anerkjenne individer som 

beveger seg i riktig retning. Visjon og kjernemål må tas hensyn til i forhold til distribuering og 

finansiering av både menneskelige og fysiske ressurser. Undervisningen må gi muligheter til 

å etterleve visjon og nå kjernemål. 

 

Hva må skolen ha for å etterleve visjonen – av utstyr, muligheter, personale, pensum, 

eksperter, samfunn, nettverk, annet? 

 

Utforske muligheter 

 Hvilke "store ideer" vil føre til endringer på din skole? 

 Hvilke ideer har blitt brukt av andre og hvordan kan du bruke disse hos deg? 

 Hva er utfordringer og muligheter for endring? 

 Hvis det ikke er mulig å gjennomføre "den store ideen" nå, hva kan gjøres for at det 

er mulig i framtiden? 
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Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Skolen drives 
slik den alltid 
har blitt drevet 
og vil 
sannsynligvis 
ikke endre seg 

Skolen ser seg 
rundt for å 
adoptere en ulik 
modell 

Skolen har 
skisset en 
modell og ser 
seg om etter 
eksempler 

Barrierer for 
endring blir 
arbeidet med 

Skolen utforsker 
aktivt endringer i 
samfunnet 

Lærerne er åpne 
for iterative 
prosesser og 
gode ideer 
framfor 
systemiske 
endringer, 
eksempler på 
god praksis som 
er hentet fra 
lignende 
kontekster som 
sin egen ansees 
som mest 
verdifulle 

Skolen utforsker 
modeller fra 
andre 
kontekster og 
ønsker å prøve 
en av disse, 
skolen utvikler 
kapasitet siden 
alle andre 
modeller vil 
kreve ressurser 

Skolen er klar på 
hva den vil 
endres til og 
hvorfor – og ser 
derfor etter 
spesifikke svar 
på spesifikke 
spørsmål (også 
fra eksterne 
eksperter) 

Det er en klar og 
ambisiøs visjon 
basert på etos 
og med trekk fra 
et stort utvalg 
av utdannings-
teorier, skolen 
har beskrevet 
hva slags 
endringer som 
skal oppnås på 
en slik måte at 
elever kan 
foreslå 
løsninger, 
strategi på plass 
som tillater 
lærere å prøve 
nye ideer og 
adoptere 
løsninger fra 
andre 

Kjerneprinsipper, 
kurs og filosofi 
har bred 
forståelse, alle 
(elever, lærere, 
foresatte, lokal-
samfunn) er 
engasjert i å 
foreslå og 
evaluere 
muligheter for 
samarbeid 
mellom skole og 
lokalsamfunn 
eller mellom 
bedrifter og 
skole – både 
lokalt og 
nasjonalt.  

 

En måte å visualisere på kan være å bruke "fiskeben", og så bruke stikkordene til å lage en 

matrise som går fra hva som er lett å endre til vanskelig å endre på x-akse, og med graden av 

påvirkning/innflytelse det har på y-aksen. Da er det lettere å prioritere rekkefølgen.  
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Under er noen mulige måter å tenke på ut fra hva som skolen ser som sine kjernemål: 

 Positiv, undersøkende, 
kritisk, ansvarlig 
samfunnsborger 

Utførelsesbasert – ikke 
på alder, men 
progresjon. Samarbeid, 
ansvar, selvregulering 

Elevene utrustes for en 
moderne forretnings-
verden.  Entreprenør-
skap, samarbeid, klar 
for arbeidslivet 

Relasjoner Fokus på positivt språk og 
elevens valg. Elevene som 
individer får arbeidsglede 
gjennom støtte og 
samarbeidslæring. Sterkt 
partnerskap med 
lokalsamfunn. 

Elevene velger selv hva 
som skal være neste 
utfordring og arbeider 
med yngre/eldre elever 

Elevgrupper er partnere 
med lokale selskaper 

Omgivelser Åpne læringsarealer og 
omgivelser tilpasset ulike 
læringsstrategier. Behov fører 
til endring i omgivelser. 
Ulikheter for kreativitet, 
kritisk tenking og for å 
håndtere nye situasjoner 

Fleksible og 
samarbeidsorienterte 
for å sikre at elever kan 
skifte areal etter 
ønske/behov 

Elevene må ha tilgang 
til 
forretningsomgivelser 

Muligheter Problembasert læring 
utvikling av lærerteam, 
elevene kommer med svar 
gjennom å bruke ulike 
strategier for læring og valg 
av tilnærming 

Basert på progresjon av 
muligheter som 
individer kan arbeide 
med etter hvert som de 
utvikler kompetanse i 
faget 

Prosjektbaserte 
læringsmuligheter hvor 
team samarbeider 
rundt virkelig-verden-
problemer 

Ressurser Varierte og høy kvalitet. 
Elever og lærere arbeider i 
team. 

Arbeidsark-orientert, 
lærer tilgjengelig for å 
sjekke ut de som mener 
de mestrer nivå 

Tilsvarende ressurser 
for et moderne kontor 

Distribuert 
lederskap 

Lærere organisert i selvstyrte 
team, finner løsninger 
innenfor velutviklede 
direktiver fra skoleledelsen 

Alle engasjert Elevene lager team og 
søker nye prosjekter 

Evaluering Systematisk evaluering og 
dokumentasjon gjennom 
profesjonelle team som 
overvåker progresjon 

Elevene lagrer sin egen 
oversikt over 
progresjon, lærer 
sjekker ut når man når 
"toppnivå" (mappe-
evaluering) 

Mentor som sjekker 
individuell progresjon. 
Tilbakemeldingssystem 
fra lokale partnere. Alt 
utbytte blir vist fram på 
sluttpresentasjon. 

Gjenkjenne Positivt språk blir gjenkjent og 
brukt for å skape lavrisiko 
læringsmiljøer. Anerkjennelse 
for de mange ulike måter 
elevene uttrykker seg på og 
lærer av. 

Elevene kan vise til 
progresjon når de skal 
vise fram arbeidet sitt 
(mappe-evaluering) 

Presentasjonsprosess 
gjør at team kan bli 
anerkjent for arbeidet 
også utenfor skolen. 
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Bruk av feltstudier og besøk hos andre skoler kan gi noen tanker om retning, og man kan se 

på følgende problemstillinger; 

 

 Passer denne modellen med vår filosofi og våre kjernemål? 

 Hvordan kan denne modellen bearbeides for å passe inn på vår skole, og hva vil 

fordeler og ulemper være? 

 Hvilken modell kunne eventuell vært en framtidig modell vi bør jobbe mot? Hva må vi 

endre for å bevege oss i denne retningen? 

Nøkkelideer. 

Lærerne bør ha en forståelse for flere modeller for læring, og kunne skissere opp hva de 

ulike innebærer. De bør kunne si hvilken modell eller modell-mix som de mener passer best, 

og fortelle hva slags påvirkning det vil få på arbeidet det kommende året.  

Visualiser visjon 

Lag plass for å utvikle visjonen. Oppslagstavler, kommentarer på nettsider – lag dem lett 

tilgjengelige slik at alle kan bidra med forslag til løsninger og delta aktivt.  

I hverdagen. Skriv fortellinger om hvordan ulike roller vil oppleve skolen, hvordan vil den se 

ut i framtiden, hvordan vil den føles annerledes enn i dag 

I framtiden. Hvordan ser skolen ut i 2020 – når den har den beste praksisen i verden? 

Lag ordsky. Kopier inn hele visjonen i en tjeneste som lager ordskyer (eks wordle3) og se 

hvilke ord som brukes mest.  

 

Tenk deg at hele skolen har havnet på en øde øy, og dere engasjerer dere i det samme – å 

komme dere vekk derifra. Dere er enige om strategien; bygge en båt. Dere er enige om 

hvordan båten vil se ut og føles; visjonen. Men – hva hvis dere ikke følger planen som er lagt, 

hva vil da skje? Kanskje en båt uten seil eller årer? 

 

Bli enige om maksimum tre hovedområder, og begrens plandokument for hvert av dem til to 

sider.  Viktige punkter er; 

 Nøkkelaktiviteter og tidsplan – identifiser aktiviteter og prioritet 

 Måloppnåelse – hva slags verktøy og strategier må til for å måle aktiviteten 

 Trusler mot suksess – hva kan hindre oss og hvordan skal vi møte hindringer 

 Teknologi – hva kreves av maskiner, programvare, opplæring og support 

 Ressurser – hva kreves av menneskelige, fysiske og finansielle ressurser 

Lage innovasjonskultur 

 Hvilke utfordringer ligger i å engasjere alle interessenter i en innovasjonskultur? 

 Hvordan engasjerer du alle lærere slik at de aktivt beveger seg mot visjonen? 

 Hvordan engasjerer du alle elevene for å oppnå visjonen? 

 Hvilke praktiske grep kan du ta for å få visjonen til å bli en realitet? 

                                                           
3
 http://wordle.net/create  

http://wordle.net/create
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Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

"Stige"-
konseptet er 
delt og brukt i 
diskusjoner 

Workshops gjør 
at lærere 
planlegger å 
bidra 

Lærere er 
kollektiv enige 
om å bidra for å 
nærme seg 
visjonen 

Elever er aktivt 
involvert som 
innovatører, 
som jobber mot 
felles mål 

Alle 
interessenter 
bidrar i 
endringsprosess 
for å nå visjon 

Kanskje er det 
så mye annet 
som skal oppnås 
(mange mål) i 
skolen allerede 
at de ikke har 
lyst på flere, mål 
har en tendens 
til å være 
overordnet – 
eks "å øke 
læringsutbytte", 
lite konkret 

Tolking, 
karakterer og 
størrelse på 
deltakelse blir 
avgjort av 
avdelinger eller 
individuelle, 
læreres bidrag 
kan bli lenket 
mot deres egen 
profesjonelle 
utviklings-profil 

"Stiger" er 
utviklet i en 
form som 
navngir spesifikt 
utbyttemål, 
samtidig som 
den er generisk 
for hele skolen. 
Alle lærere og 
noen andre 
interessenter er 
involvert i 
produksjon av 
"stiger". 
Lærernes 
prosjekter er 
ulike og 
personlig "eiet", 
men er tydelig 
lenket mot 
skolens strategi. 

Elevene lager 
sine egne 
"stiger" i 
samarbeid med 
lærer. Lærere 
planlegger 
prosjekter i eller 
som team. 
Prosjektene er 
tydelig lenket 
mot skolens 
strategi.  

Skolen deltar i 
globale nettverk 
for å bli mer 
innovative, 
nettverkene 
skjer på ulike 
nivåer innenfor 
skolen og med 
samarbeid 
globalt, "stiger" 
hvor det 
spesifikt står 
hvordan 
interessenter 
kan bidra i 
prosessen  

 

Man kan se på et prosjekt i denne sammenhengen som; en planlagt handling som er laget 

for et spesifikt utbytte (læringsmål, kjernemål) for en spesifikk gruppe elever i hele eller 

deler av den kommende 6-ukers-planen. 

 

 Alle deltakere bør planlegge og gjennomføre 

en serie prosjekter 

 De velger en elevgruppe som vil bli fokus i 

prosjektet 

 De velger ett eller flere av skolens kjernemål 

som fokus på prosjektet (se figur) 

 De samarbeider med andre som har laget 

tilsvarende prosjekter 

 De måler utbytte før og etter prosjektet 
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Å bygge "stiger" for hvert av skolens kjernemål 

Hvordan tillater du alle interessenter å bidra effektivt når noen har erfaring mens andre har 

mindre tid eller erfaring å tilby? 

 

Det er viktig at alle identifiserer minimums- og maksimumsforventninger på stigene slik at 

alle kan bidra. 

 

 
Trinn for trinn: 

 Velg et av skolens kjernemål for inneværende år, eks "økt samarbeid" 

 Del dere i grupper små nok til at hvert medlem kan delta i debatt 

 For det nederste trinnet må dere bli enige om hva hver enkelt kan klare i løpet av den 

neste 6-ukers-perioden for å øke samarbeidet blant elevene 

 Deretter arbeider dere videre med neste trinn på stigen 

  

6 6-ukersprosjektet vil innebære å ha kontakt med elever på andre skoler i andre 
land, f.eks. gjennom et eTwinningsprosjekt, for å lære om andre kulturer (støtter 
også sosial kompetanse). Prosjektet vil bli publisert offentlig. 

5 6-ukersprosjektet vil innebære å samarbeide med elever på naboskoler, og skal 
senere presenteres for foresatte. Elevene vil lage nettverk gjennom å bruke nett-
tjenester for kommunikasjon.  

4 Gjennom 6-ukersperioden vil gruppene jobbe i team på et prosjekt. Teamene må 
organisere sine egne grupper og sin egen tid. Medelever vil vurdere presentasjon. 

3 En gang i uka eller en gang annenhver uke vil jeg gi klassen et problem som må 
løses i gruppa 

2 En gang i uka introdusere en aktivitet hvor elevene må ha ulike roller i gruppa. 
Rollefordeling roterer. 

1 En gang i uka introdusere en aktivitet som tillater elevene å jobbe i grupper på fire 
personer. Eks. bruk 5 min i gruppa på å diskutere dette spørsmålet. 
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Det nederste trinnet må være generelt slik at man ikke begrenser type aktivitet. Lærerne 

velger selv hva slags trinn i stigen de skal jobbe på for de ulike målene – ut fra egen 

kompetanse og erfaring. Et eksempel på en aktivitet på nivå 4 kan være at hvert team skal 

undersøke hver sin planet og så rapportere tilbake til hele gruppa.  

 

Det man må vurdere uansett hva slags stigetrinn man arbeider på er hva slags effekt dette 

har på elevenes læring, hva slags gruppe av elever og om man skal ha en kontrollgruppe for 

å monitorere og evaluere.  

Dele ideer 

 Hvordan samarbeider lærere på tvers av klassetrinn og skoler? 

 Hva er barrierene for å øke samarbeidet mellom lærerne? 

 Hvordan kan lærere og elever jobbe sammen på prosjekter som leder mot 

kjernemålene til skolen? 

 Hvordan kan man fange gode ideer og sørge for at de sprer seg, for på den måten 

skape enda flere ideer? 

 

Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Eksisterende 
team bruker 
workshops som 
rom for å dele 
ideer 

Ideer for å 
bedre skolens 
kjernemål blir 
delt i workshops 

Det dannes 
profesjonelle 
læringsfelles-
skap rundt godt 
ideer 

Læringsfelles-
skap rekrutterer 
elever som 
rådgivere slik at 
de sammen kan 
nå delte mål 

Kontinuerlig – 
gode ideer 
kommer til de 
merkeligste 
tider 

Å dele ideer 
med kollegaer 
som jobber med 
samme fag eller 
samme årstrinn 
blir sett på som 
verdifullt og 
skjer 
regelmessig, 
støtte skjer 
uformelt og ikke 
som en del av 
en profesjonell 
utvikling 

Alle tar med seg 
en ide de skal 
prøve ut i 
kommende 6-
ukersperiode, 
de fleste har et 
personlig 
læringsnettverk 
– og de kan ha 
fått tid til å 
utvikle dette 
videre, mange 
lærere jobber 
med prosjekter 
som de selv ikke 
har vært direkte 
involvert i 
utformingen av 

Lærere arbeider 
på tvers av fag 
og trinn for å 
arbeide med 
ideer som 
skaper bedre 
læring, alle 
medlemmene 
arbeider med 
ideene basert 
på "stigen", de 
dokumenterer 
arbeidet slik at 
de er sikre på at 
de fortsetter å 
være positive, 
konstruktive og 
har fokus på 
utbytte 

Medlemmer i 
personlige 
læringsnettverk 
eier og har 
pasjon for ideer 
og det kollektive 
fokuset som er i 
nettverket, 
inneholder 
elever som 
aktive 
deltakere, fokus 
på å øke 
læringsutbytte 
innenfor skolens 
kjernemål  

Skolen sikrer at 
gode ideer blir 
fanget gjennom 
nettverk, nettet 
er brukt 
proaktivt for å 
sikre deling og 
at man 
grupperer seg 
rundt felles mål 
i en kontinuerlig 
prosess, lærere 
arbeider i ulike 
læringsnettverk 
– både med 
elever, 
foresatte, 
bedrifter og 
andre  
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Noen spørsmål å stille lærerne: 

 Hvilket kjernemål vil kunne bedres gjennom din ide? 

 Hva slags "stige" hører aktiviteten din hjemme? 

 Hvor på "stigen" hører aktiviteten din hjemme?  

 Inneholder ideen din eksempler fra ett bestemt fagområde slik at vi må finne andre 

eksempler hvis den skal brukes i andre fag eller på andre klassetrinn? 

 

En mulig framgangsmåte; 

 Sitt i grupper på fire personer, basert på kjernemål 

 Hvert medlem får to minutter taletid; lærer skisserer ideen (1 minutt), forteller hva 

slags elevgruppe den passer for, hvor den hører hjemme på "stigen" og hvordan de 

tror ideen vil hjelpe skolen med å nå kjernemålet. 

 Deretter neste medlem osv. 

 Diskuter hvilken ide dere likte best og skriv den opp som "beste ide" 

 Form deretter nye grupper på fire personer og gjenta prosessen 

 På slutten presenteres alle "beste ide"-forslagene for hele gruppen samlet 

 

En annen mulig framgangsmåte (også passende for elever å delta); 

 Sett opp tre store ark med hvert sitt kjernemål og en uutfylt "stige" under 

 Medlemmene skriver en ide for et prosjekt på en post-it-lapp og plasserer den på 

riktig kjernemål og på det stigenivået de mener passer 

 Når tiden er omme; les gjennom de andres forslag og stem på hvilke du mener er 

best (du har 5 poeng som kan settes på ett forslag eller fordeles på flere, men ikke 

anledning til å stemme på sitt eget forslag) 

 Alternativt kan man dra inn en større gruppe gjennom å bruke tjenester som Twitter 

eller en virtuell oppslagstavle 

Personlige læringsnettverk (PLN) 

Personlige læringsnettverk kan hjelpe lærere når de prøver å nå et mål, de skal løse et 

problem eller arbeide med et "stige"-nivå. I prosessen kan stikkord være; kreativitet, ideer, 

diskusjon, undersøkelser/forskning, invitere til tilbakemeldinger, prøve og feile, reflektere, 

kalkulert risikotaking, eksperimentere, avgjøre, åpent sinn. Utbyttet skal være å utvikle 

objektive suksesskriterier. Et PLN gir fordeler når gruppen opplever at de jobber mot et felles 

mål. Man kan diskutere ideer og få tilbakemeldinger – og objektiv feedback og evaluering. 

PLN kan endres fra prosjekt til prosjekt. Hvis man tenker på fremgangsmåtene over for å få 

fram ideer til "stigene" kunne man tenkt seg at under hver av "beste ide"-forslagene får tre 

eller fire lærere til å skrive seg på – og at disse danner PLN som kan jobbe videre med ideen.  

 

PLN er mest effektive når 

 Hele teamet arbeider mot et felles mål 

 Møtes regelmessig 
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 Fokus på møtene er å øke elevenes læringsutbytte 

 Problemer ikke tas opp med mindre det forekommer noen forslag til løsninger 

 Elevene blir ofte invitert med 

 Tillitsnivå i gruppa er passende for å kunne gi tilbakemeldinger, reflektere og gi 

konstruktiv kritikk 

 Teamet kommuniserer med ledelsen 

 Suksessen til teamet er gjenkjent av kollegaer 

Implementering 

 Er du sikker på hvordan elevene oppfatter skolen slik den er i dag? 

 På slutten av året, hvordan vil den kollektive innsatsen bli oppfattet av elevene? Hva 

tenker de om hvordan skolen skal forbedres? 

 Vil du ha noen objektive mål for hvordan arbeidet har hatt betydning? Hvor mye 

nærmere visjonen har skolen kommet? 

 Hvordan kan støtte gjennom PLN bli maksimert for den enkelte lærer? 

 

Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Alle lærere har 
startet på et 
prosjekt for å 
forbedre et av 
kjernemålene 

Alle prosjekter 
starter og 
slutter med 
PLN-møte 

PLN-møter 
dokumenteres, i 
tillegg hvordan 
de måler 
utgangspunkt 
for prosjekt 

Elev-
undersøkelser 
er inkludert i 
hvert prosjekt 

PLN 
samarbeider 
med forsknings- 
og utdannings-
institusjoner 

Alle er 
oppmerksomme 
på at det er god 
praksis å ha 
PLN-møter i 
begynnelse og 
slutt av 
prosjekter, men 
praksis er ikke 
krevd eller 
forventet 

Behovet for 
regelmessige 
møter i 
begynnelsen og 
slutten på 
prosjekter for å 
avgjøre hva som 
skal være start 
og estimere 
effekt er forstått 
av nettverkene. 
Hvert PLN 
utarbeider en 
løsning for 
gjennomføring 
av disse.  

Dokumentasjon 
avgjøres av 
nettverket, og 
jobber ut fra 
retningslinjer så 
å skrive 
møtefrekvens, 
hva som er 
utgangspunkt, 
forventet 
utbytte og 
tidsplan. I tillegg 
hvordan man 
gjennomfører 
undervisningen i 
prosjektet.  

PLN inkluderer 
elever, og 
starter egne 
prosjekter. 
Prosjektene 
starter i rett tid 
og har avtalt 
start/slutt og 
forventet 
utbytte i form 
av kjernemål, 
benchmarking 
for å måle 
progresjon i 
tillegg til elev-
undersøkelser  

Noen av 
lærerne bruker 
prosjektarbeid 
som del av 
master- eller 
doktorgrad, 
samarbeider 
med forsknings- 
og utdannings-
institusjoner, 
hjelper elever 
med å få 
kvalifikasjoner 
gjennom å delta 
i prosjekt 

 

PLNs er effektive for å skape innovative undervisningsmetode, dette finnes det mye 

forskning rundt.   
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Et stort øyeblikk 

Skolen skal i gang med å implementere endringer som potensielt krever at alle lærere og 

andre interessenter skal jobbe sammen og få progresjon i forhold til skolens kjernemål. Et 

stort øyeblikk. Er alle involvert? Er alle oppmerksomme? Vil mennesker føle seg annerledes 

etterpå sammenlignet med i dag? Kanskje man skal spørre nå og sjekke igjen senere for å 

finne svaret? 

 

Hvordan kan man spørre alle?  

 Spørreskjema for hele skolen 

 Spørreskjema for grupper, klasser eller prosjekter 

 Egenvurdering 

 Møter 

 Online-undersøkelser 

 

Spørsmål til elevene; 

 Læreren din skal i gang med et prosjekt som skal styrke samarbeid – har du diskutert 

med lærer hva som kan fungere? Hvis nei, ville du likt å gjøre det? 

 Hvor ofte får dere i klassen anledning til å jobbe i grupper? 

 På en skala fra 1-5 – hvor god er du på samarbeid i øyeblikket? 

 Tror du det er en god ide å konsentrere seg på å øke samarbeidsferdighetene? 

 Kan du gi noen eksempler på når du har jobbet i gruppe på skolen, og at det gjorde at 

du lærte bedre eller syntes undervisningen var morsommere? 

 

Spørsmål å stille seg: 

Hva er utfordringen med å bruke spørreskjema til alle? 

Vil du starte i liten skala i år og senere skalere det opp? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Er det mulig å foreta endring på skolen uten å vite alles oppfatning før man begynner? 

 

Hvordan måle progresjon? 

Begynn med et kjernemål. Er det bare en ferdighet eller flere ferdigheter og holdninger? 

Definer progresjon som et nummer av nivåer. Finn måter å måle måloppnåelse på hvert 

nivå. Finn måloppnåelse ved start og slutt og se hvor stor progresjonen har vært.  

 

Bruk f.eks. elevene til å vurdere ferdigheter hos medelever i begynnelsen og slutten av hvert 

prosjekt. Det kan være så enkelt som å lage en rubrikk hvor man har OK i ene enden og 

fremragende i andre enden. Dersom man har klare nivåer kan elevene komme med 

eksempler selv på hva slags nivå de mener de presterer på. La andre som har nådd målet 

eller er høyere avgjøre om de mener det er korrekt.  
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Evaluere 

 Hva fungerer godt for øyeblikket 

 Hva bør bli forbedret slik at flyten blir bedre og gi folk mer tid til gjennomføring? 

 Hvordan støttes den enkelte lærer og elev i forhold til å gjøre forbedringer? 

 Hva hindrer gode ideer fra å lede til forbedringer? 

 I hvilken grad kan lederskap og budsjett bli distribuert? 

 

Oppmerksom Under utvikling Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Formelle 
sjekkpunkt på 
plass 

PLN møtes 
regelmessig og 
bruker 
rammeverk for 
vurdering 

Skolen egen-
evaluerer seg 
min en gang i 
året gjennom 
å bruke et fast 
rammeverk 

Bruker web-
verktøy for å få 
tilbakemeldinger 
fra lærere, 
elever og 
foresatte 

Åpen og 
kontinuerlig 
vurdering 
engasjerer hele 
lokalsamfunnet 

Tilbakemeldinger 
om hvordan 
prosesser kan bli 
bedre er 
inkludert 
gjennom å være 
på dagsorden 

Standardiserte 
tilbakemeldinger  

Alle lærere og 
andre 
interessenter 
blir spurt, og 
totalresultat 
blir enten 
publisert eller 
gjort kjent for 
alle på andre 
måter 

Skolen får 
tilbakemeldinger 
fra hele skole-
samfunnet, 
web-verktøy 
brukes for å 
innhente, 
kompilere og 
publisere 
resultatene, 
elevgrupper 
kommer med 
forslag til 
forbedringer  

Strategier og 
plandokumenter 
er åpne, data-
drevne 
beslutninger og 
for å foreta 
analyser, 
nøkkelferdigheter 
inkluderer 
elevers 
holdninger og 
refleksjon, 
foresatte og 
andres 
oppfattelse av 
skolen 

 

 

Nå har man arbeidet en stund med å forbedre læringsutbyttet. Hva ville du svart på; 

 Hva har hindret deg fra å få mer progresjon, være mer effektiv eller samarbeide 

bedre? 

 Hvis du kunne foreslå et forslag for forbedring – hva skulle det være? 

 Del forslaget med de som sitter rundt deg – er de enige? 

 Blir foreslåtte forslag for forbedring eller problemløsning implementert eller kommer 

bare problemene tilbake? 

 

Å foreslå forbedringsforslag er nyttig og nødvendig, men også risikofylt fordi det er 

ustrukturert. Forbedringer er kanskje nødvendig, men vil ikke skje hvis ikke noen foreslår 

dem. Det finnes flere verktøy for å evaluere skolen, blant annet PILSR og Becta.  
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Prosesser for å løse problemer 

Den tradisjonelle veien man forbedrer prosesser er 

at problemer heves i hierarkiet uten at det følger 

med løsningsforslag – selv om personen som 

kommer med problemet kanskje er den som er 

best til å løse det. Er man lengst nede i hierarkiet 

(typisk elev) er sjansen stor for at bekymringen 

ikke når til topps fordi den forsvinner underveis. De 

ulike nivåene i hierarkiet er ikke de som er satt til å 

løse problemene og sender dem derfor videre. 

Konsekvensen er lite eierskap og at man setter seg 

imot å høre om problemer eller invitere til å 

komme med løsninger. Problemene blir modifisert 

på veien opp gjennom at folk har ulik agenda, 

tolker ulikt og kommunikasjonsutfordringer. Dårlig 

forståtte problemer blir derfor løst av de som sitter 

lengst unna problemet.  

 

En annen tilnærming kan derfor være å tenke en litt annerledes prosess, selv om behovet for 

at løsninger må bli foreslått, forankret og kontrollert av ledelsen. Selve prosessen er flatere i 

strukturen, og krever dialog mellom partene.  

 
 

Distribuert lederskap. 

De som har størst kunnskap om problemet bør støttes til å undersøke, komme med forslag 

og finne løsninger. Distribuert lederskap kan derfor være en mulig modell. Spørsmål å stille 

seg i forhold til dette er; 

 Hva er utfordringene med distribuert lederskap? 

 Hva er fordelene med distribuert lederskap? 

 Hvorfor er et rammeverk nødvendig for å få effektiv distribuering av lederskap? 
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Et distribuert lederskap kan være så enkelt som at elever som mener det er mye støy i 

klasserommet selv kan arbeide med og komme med forslag til hvordan dette kan forbedres 

– og et enkelt skjema kan være til stor hjelp.  

 

Problem som er identifisert Forslag til løsning Fordeler og ulemper med 
forslaget 

  
 

 

 

Kontinuerlig forbedring 

 I det siste året; hvilke handlinger, prosjekter eller historier kan best beskrive hva 

skolen står for? 

 Hva forteller objektive og subjektive målinger oss? 

 Hvordan øker du muligheten for alle lærere for å reflektere og kunne evaluere hva 

som bringer skolen framover? 

 Hvilke prosjekter og suksesser fra dette året vil danne basis for arbeidet neste år, 

hvilke var gode prosjekter som har tjent sine formål? 
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Oppmerksom Under 
utvikling 

Definert Integrert Allesteds-
nærværende 

Eksisterende 
team evaluerer 
suksesser og 
fokuserer på 
noen de vil 
arbeide videre 
med 

Lærere 
evaluerer 
prosjekter mot 
startpunkter 
og forventet 
utbytte 

Skolen 
registrerer 
utbyttet av 
alle prosjekter 
for å måle 
total 
innvirkning 

Vurdering av 
innvirkning på hele 
skolen gjennom data, 
suksesshistorier og 
meninger 

Evalueringer 
blir brukt – 
også av andre 
skoler som 
rettesnor 

Ideer som 
fungerte og 
ikke fungerte 
blir vurdert ut 
fra et 
anekdotisk 
perspektiv. 
Evalueringer 
skjer på team- 
eller ledelses-
nivå. 
Innvirkning på 
visjonen blir 
ikke vurdert. 

Individuell 
evaluering av 
suksess 
gjennom å 
sammenligne 
start og slutt 
på egne 
prosjekter. PLN 
foreslår 
prorsjekter de 
mener bør 
settes i gang 
eller skaleres 
opp neste år.   

Skolen 
evaluerer 
progresjon 
mot kjernemål 
gjennom å 
evaluere alle 
prosjekter. 
Evaluerings-
rapport viser 
potensiale for 
ekspansjon og 
at prosjekter 
er i tråd med 
skolens visjon.  

ITsystemer brukes 
for å innhente data 
som blir prosessert 
for å finne ut 
hvordan skolen 
oppfattes, 
suksessfylte 
prosjekter skaleres 
opp og forbedres – 
og blir delt med 
andre skoler, elevene 
er med i 
evalueringsprosjekter 
og kommer med 
forslag til skalering  

Prosjekter blir 
mer forskjellige 
og har lokalt 
eierforhold, 
men 
rammeverket 
sørger for at 
alle prosjekter 
er i tråd med 
visjon, økt 
kapasitet for 
kreativitet, 
refleksjon, 
samarbeid, 
undersøkelser, 
engasjement og 
lederskap 

 

Spørsmål å stille lærer for hvert av prosjektene som er gjennomført; 

 Likte du å gjøre dette prosjektet? 

 Tror du elevene likte prosjektet? 

 Hvilket kjernemål ville du forbedre? 

 Hva målte du ved starten? 

 Når du gjentok måling i slutten – hvilke forbedringer var det? 

 Var forbedringene i tråd med hva du forventet? 

 Hvordan kan du gjøre prosjektet annerledes neste gang? 

 Vil du anbefale prosjektet til andre lærere? 

 Hvis du skal gi ett råd til en andre lærere – hva ville det være? 

 Kan ditt prosjekt bli skalert opp for å brukes av andre skoler – også i andre land? 

 

Presentasjon til PLN (5 min): 

 Hvilke prosjekter mener du skal fortsette neste år? 

 Hvordan skal det gjennomføres; 

o Av deg, men i andre klasser eller forbedret? 
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o Av lærere som du vil jobbe sammen med og støtte? 

o Av lærere på skolen som jobber ut fra dine retningslinjer? 

o Av lærere i andre skoler som arbeider mot de samme målene? 

 Hvilke bevis har du for at dette har økt oppnåelse av kjernemålene for elevene? 

 Kan prosjektet skaleres for å gjelde hele skolen? Hva må i så fall gjøres? 

 Tror du at prosjektet vil få samme suksess hvis andre lærere gjorde det samme? 

 

 

Om å ta i bruk andres prosjekter: 

 Hvilke passer godt for deg og hvilke kunne du ikke tenke deg å bruke? 

 Hvilke forstår du hensikten til og verdien av, men ikke føler du selv kunne bruke? 

 Hvilke ville du føle deg trygge på å implementere selv? 

 Hvilke prosjekter kan du forestille deg kan bli en del av hverdagsprosedyren og 

praksisen for å styrke hele skolen? 

 Hvilke prosjekter er virkelig gode ideer som sannsynligvis blir spredd, men som har 

potensiale for å bli forbedret om og om igjen? 

 Hvilke prosjekter vil trolig bli brukt av andre skoler i framtiden? 

 Hva slags egenskaper har enkelte prosjekter som ser ut til å bli implementert framfor 

å bli enkeltstående prosjekter? 

 

Rapport fra ledelse bør i tillegg til resultater fra prosjekter inneholde;  

 Andre resultater, f.eks. nasjonale prøver 

 Indikatorer og trender 

 Undersøkelser og rapporter 

 Besøk av eksterne og deres oppfattelse 

 Påminnelser om pressemeldinger og hendelser gjennom året 

 Øyeblikk i året som har fanget skolens filosofi 

 Historier som illustrerer retning 

 

Videre framover. 

Diskuter i grupper; 

 Hvordan henger alt arbeidet sammen? 

 Er det et stort skritt eller større endring som bør skje, og som skolen er klar for? 

 Hvilke prosjekter og hendelser fra i år viser retning for neste år? 

 Hva skal vi slutte med for å lage plass for nye ting? 

 Hva gjorde vi rett og galt, og hvilke anbefalinger har vi for gruppa for det neste året.  

 

 

 


